
 

 

Philips
Altifalante de conferência 
Bluetooth WeCall

Bluetooth® e USB
Som superior
Bateria integrada
Para iPhone

AECS7000
Faça chamadas de conferência claras em qualquer local
que soam como uma conversa pessoalmente
Faça chamadas de conferência em qualquer local com o Philips WeCall portátil. Este contém 
quatro microfones e cancelamento de eco avançado para conversas calmas, enquanto os 
indicadores LED e a conectividade Bluetooth® oferecem a maior conveniência.

O melhor desempenho de som e voz da sua classe
• Quatro microfones para uma captação de voz perfeita a 360 graus
• Cancelamento de ruído avançado para um som nítido
• Supressão de eco avançada para conversas calmas
• Altifalante potente para facilmente ouvir as vozes e reproduzir música
• Tecnologia áudio HD avançada para vozes naturais

Fácil de utilizar
• Ligação fácil a smartphones e computadores portáteis com Bluetooth
• Aplicação WeCall gratuita para chamadas de conferência rápidas e intuitivas
• Indicador LED de estado para as funções de chamada, carregamento e mudo.
• Conectividade USB para fazer chamadas através de computadores portáteis

Portátil e conveniente
• Design fino e compacto para fácil portabilidade para qualquer local
• Estojo de viagem fino e leve para o levar para todo o lado
• Até 8 horas de duração da carga da bateria e carregamento via cabo USB



 Captação de voz perfeita

Quatro microfones omnidireccionais 
permitem uma captação de voz a 360 grau a 
uma distância de até 5 metros, para 
comunicação nítida e natural sem precisar de 
levantar a voz nem de se inclinar sobre o 
microfone - mesmo nos ambientes mais 
difíceis.

Cancelamento de ruído avançado
Cancelamento de ruído avançado com quatro 
microfones omnidireccionais à volta do 
altifalante permite que várias pessoas 
participem na conversa e assegura que é 
possível ouvir as vozes da forma mais cristalina. 
Os ruídos estacionários e não-estacionários 
são suprimidos para uma conversa sem ruídos.

Supressão de eco avançada
Supressão de eco muito rápida e avançada para 
uma conversa revolucionária em mãos livres e 
full duplex a alguns metros do altifalante. Um 
algoritmo adaptável foi concebido para 
eliminar ecos e evitar interferências devido a 
realimentação do altifalante para o microfone. 
Isto é especialmente úteis em condições 
acústicas difíceis e salas reverberantes, como 
escritórios com móveis pequenos.

Altifalante potente incorporado
Diafragma com íman em neodímio de 2 
polegadas de alta sensibilidade e baixa 
distorção com um cone de baixo perfil 
especialmente concebido para este efeito 
proporciona uma resposta de alcance amplo e 
uma directividade de dispersão ampla. 
Converse enquanto caminha pela sala e a partir 
de qualquer ponto da sala sem perdas de 
qualidade. Também é perfeito para reprodução 
de música.

Tecnologias áudio avançadas
Tecnologia áudio HD avançada para vozes 
naturais

Ligações Bluetooth perfeitas

Conectividade perfeita através do 
emparelhamento automático com iPhones e 
qualquer smartphone, computador e 
computadores portátil com Bluetooth, com 
um alcance sem fios de até 10 metros.

Chamadas de conferência intuitivas

A prática aplicação Philips WeCall gere 
números de chamadas de conferência e até 
introduz códigos de acesso directamente a 
partir do seu calendário, facilitando 
significativamente a marcação e o acesso a 
chamadas a partir do seu calendário com um 
toque num botão.

Indicadores LED incorporados
Indicador LED de estado para as funções de 
chamada, carregamento e mudo.

Conectividade USB
A conectividade USB permite-lhe utilizar o 
altifalante para fazer chamadas a partir de 
computadores portáteis com funcionalidades 
Plug and Play e detecção automática de 
dispositivos.

Design fino e compacto
O design fino e portátil permite-lhe levar o 
altifalante de conferência para onde desejar. 
Este cabe facilmente no seu saco do 
computador portátil para utilizar em 
movimento, a trabalhar a partir de casa, num 
quarto de hotel ou em visita a um parceiro 
comercial.

Bateria incorporada com carga de longa 
duração

Até 8 horas de duração da carga da bateria 
enquanto é utilizada numa chamada e até 200 
horas em modo de espera. O cabo USB 
incluído permite um carregamento 
conveniente e muito fácil.

Estojo de viagem para transporte fácil
Estojo de viagem duradouro e ultra leve para 
proteger o altifalante em viagens, com um 
design elegante e funcional para uma aparência 
profissional.
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Elegante, compacto, 

equipado com tecnologia inovadora e 
intuitiva, o altifalante de conferência 
Philips WeCall Bluetooth® AECS7000 é 
ideal para chamadas de conferência no seu 
smartphone. Quatro microfones 
omnidireccionais e cancelamento de eco 
asseguram conversas claras, mesmo a 5 
metros de distância.
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Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Versão: V2.1 + EDR
• Gama: 10 m (em espaços livres)
• Perfis: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP suporta 

conversas em banda larga)

Aplicação Philips WeCall
• Transferência gratuita: SIM, procurar "Philips 

WeCall"
• Da Apple Store: Requer iOS 4.3 ou posterior

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch de 3.ª geração, iPod 

touch de 4.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Som
• Altifalantes incorporados: 1 x 2"
• Potência de saída: 2 W
• Frequência de resposta: 140 -18 000 Hz
• Relação sinal/ruído: >75 dB

Microfone
• Microfones omnidireccionais: 4
• captação de voz a 360 grau a uma: distância de até 

5 metros
• Cancelamento de ruído e eco

Funcionalidades
• Alta voz - fale com as mãos livres
• Controlo do volume: Para cima/para baixo

Alimentação
• Entrada de corrente: 5 V, 1 A
• Capacidade da bateria: 3,7 V 1000 mAh
• Tipo de pilha: Polímeros de iões de lítio
• Tempo conv.: Até 8 horas

Acessórios
• Estojo de viagem
• cabo USB
• Manual de início rápido

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

110 x 28 x 110 mm
• Peso do produto (g): 182
•
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Especificações
Altifalante de conferência Bluetooth WeCall
Bluetooth® e USB Som superior, Bateria integrada, Para iPhone

* A Philips não é responsável pelo furto de objectos de valor de 
qualquer tipo que possa ter sido causado pela utilização do InRange.
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